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Governo do Estado destina R$ 500 mil para apoiar eventos de capoeira
Esporte e Lazer
Postado em: 12/06/2018 14:06

Os projetos deverão ser protocolados na sede da Sudesb, localizada na Rua Paulo Moreira de
Souza, Ipitanga (prédio anexo ao Centro Pan-Americano de Judô, em Lauro de Freitas), entre os
dias 25 e 27 de junho, das 8h30 às 12h e das 13h30 às 16h30.

Aos 84 anos, Natalício Neves da Silva, o popular mestre Pelé da Bomba, acompanhou o lançamento
do Edital de Seleção de Projetos de Valorização da Capoeira, realizado na manhã desta terça-feira
(12), na Praça Tereza Batista, no Pelourinho, em Salvador. Com 77 anos dedicados à capoeira, ele
reconhece a importância da iniciativa da Secretaria Estadual do Trabalho, Emprego, Renda e
Esporte (Setre), por meio da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), que vai
investir R$ 500 mil em eventos do segmento. “É uma coisa boa, que serve para desenvolver a
capoeira e ajudar os mestres. Estou na expectativa e vim para obter mais informações”, ressaltou.
A chamada pública, disponível no site da Sudesb, vai selecionar projetos de organizações da
sociedade civil, visando o reconhecimento, fortalecimento, preservação da memória e difusão da
capoeira no estado. Propostas executadas por apenas uma entidade devem obedecer ao limite de
R$ 30 mil. Já os projetos desenvolvidos por duas ou mais organizações podem chegar a R$60 mil.
“A capoeira é esporte, lazer, cultura, religião, um traço cultural do povo da Bahia que o mundo inteiro
conhece, por isso é um motivo de muita satisfação, em nome do governador Rui Costa, lançar esse
edital e chamar os capoeiristas e suas organizações para estarem conosco nessa nova empreitada,
que vai garantir apoio às organizações que fazem a capoeira acontecer”, afirmou o titular da Setre,
Vicente Neto.
Na oportunidade, o chefe de gabinete da Sudesb, Everaldo Augusto, destacou que a chamada
pública foi construída coletivamente, a partir de encontros realizados com grupos do segmento. “É
um edital que reconhece o valor da capoeira e das suas entidades, sem entrave burocrático para
participação. As propostas serão analisadas de forma técnica e até o dia 1º de agosto será
divulgado o resultado final do processo”, explicou.
Os projetos deverão ser protocolados na sede da Sudesb, localizada na Rua Paulo Moreira de
Souza, Ipitanga (prédio anexo ao Centro Pan-Americano de Judô, em Lauro de Freitas), entre os
dias 25 e 27 de junho, das 8h30 às 12h e das 13h30 às 16h30.
Ascom Setre

http://www.setre.ba.gov.br
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